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Π ίΕ Ρ  Μ Ο Σ Κ Ο Β ΙΙΙ,  αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΚΗΣΜΙΗΠηίΗΣ

Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αρμόδιος επί 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του 

Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Πιέρ Μοσκοβισί ήρθε στην Αθήνα 
πριν από λίγες μέρες για να δει τον «φίλο του Γ. Παπανδρέου», όπως 

λέει. Ενα χρόνο πριν, ενδεχομένως, αυτό θα έμοιαζε με ανέκδοτο. 
Τα αισθήματα του θ . Πάγκαλου δεν ήταν διόλου φιλικά απέναντι του. 

Εμεινε παροιμιώδης η φράση του πρώην υπουργού Εξωτερικών σε 
κάποιο Συμβούλιο της Ε.Ε: «Δεν μιλάω μαζί σας. Φέρτε μου τον υπουργό 

οας». Αυτό που κατελόγιζε -  και υποθέτουμε καταλογίζει ακόμη -  ο 
Θ. Πάγκαλος στον Πιέρ Μοσκοβισί είναι ο φιλοτουρκισμός του. 

Ίσως, για να είμαστε ακριβέστεροι, τη ζέση με την οποία υποστήριζε τις 
παραδοσιακά φιλοτουρκικές Θέσεις της γαλλικής διπλωματίας. 

Φέτος, τα πράγματα είναι καλύτερα. Ο κ. Μοσκοβισί ήρθε μεν στην 
Αθήνα από την Άγκυρα, αλλά αυτό έγινε στο πλαίσιο της έντονης 

διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη  για την τουρκική 
υποψηφιότητα. Και, επιπλέον, δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον 

κ. Γ. Παπανδρέου: «Όλα αλλάζουν, κι εμείς επίσης». 
Σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει η Γαλλία, θα το διαπιστώσουμε βεβαίως 

την 12η Δεκεμβρίου, όταν στο παγωμένο Ελσίνκι θα τυπώνονται 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής... 

Επιλέξαμε, λοιπόν, να μην επικεντρωθεί η συζήτησή μας μαζί του στο 
θέμα των σχέσεων της Τουρκίας με την Ε.Ε. θα  αρκεοθούμε στη 

διαβεβαίωση του συνομιλητή μας, ότι προϋπόθεση της προσέγγισης 
οποιοσδήποτε χώρας με την Ευρώπη είναι η αποδοχή των κανόνων της 

καλής γειτονίας, τους διεθνούς δικαίου, της δικαιοδοσίας 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζει, είναι ένας προνομιακός χώρος 
υπέρβασης των διαφορών. Συνέβη με πολλές άλλες χώρες, που είχαν στο 
παρελθόν έντονες διαφορές και συγκρούσεις. Γ ϊ’ αυτό είμαι πεπεισμένος 

ότι μπορεί η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας να ανοίξει το δρόμο για 
τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξή της με την Ελλάδα». 

Το στοίχημα για τη Γαλλία δεν παίζετατ αυτές τις μέρες στην Ευρώπη. 
Παίχτηκε στο Σιάτλ, την πόλη της ΜίσΓοεοή και της Βοθίη^ Αυτή την 

πόλη-βιτρίνα της νέας αμερικανικής οικονομίας επέλεξαν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες για τη διοργάνωση της υπουργικής συνόδου του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου). Οτ δικαστικές 
περιπέτειες του Μπιλ Γκέιτς χάλασαν, φυσικά, σε κάποιο βαθμό την 

εικόνα, ωστόσο οι εντυπωσιακοί δείκτες της αμερικανικής οικονομίας 
δεν είναι εύκολο να αγνοηθούν (5,5 % η τελευταία πρόβλεψη για το 

ρυθμό ανάπτυξης), ιδιαίτερα όταν το ευρώ κατρακύλησε σε σχέση με το 
γιέν και το δολάριο αμέσως μετά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

Να θυμίσουμε ότι λίγες μέρες πριν (στις 20 Νοεμβρίου), ο Μπιλ 
Κλίντον δήλωνε περήφανα στους συνδαιτυμόνες του στη Φλωρεντία, 

δηλαδή τους κ.κ. Ντ’ Αλέμα, Πρόντι, Ζοοπέν, Μπλερ, Γκουτιέρες και 
Σρέντερ, ότι οι ΗΠΑ κατέφεραν (χάρη στην πολιτική του, φυσικά!)

να έχουν: ·τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας και το χαμηλότερο 
πληθωρισμό των τελευταίων 30 χρόνων, ·τα χαμηλότερα ποοοστά 

φτώχειας των τελευταίων 20 χρόνων, ·το πρώτο πλεόνασμα στον 
προϋπολογισμό τους μετά 40 χρόντα.
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Πώς, λοιπόν, να υπερασπισθεί 
κανείς το  «ευρω παϊκό μ ο ν τέ 
λο» έπε ιτα  από όλα αυτά;

ί
Εκ ιων συντακτών και του Σο

σιαλιστικού Μανιφέστου, ο Πιερ 
Μ οσκοΒισί απαντά:

«Η εν ω μ έν η  Ε υρ ώ π η  είν α ι, 
κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη 
απάντηση στην παγκοσμιοποί
ηση. Η ανάλυση του φαινομένου 
αυτού οδηγεί στην ανάγκη υιο
θέτησης κανόνω ν, υποχρεω τι
κών για όλους, θεω ρητικά , σε 
παγκόσμια κλίμακα, θα  πρέπει, 
λ ο ιπ ό ν , στο κέν τρ ο  του π ρο 
βληματισμού μας να θέσουμε τις

Φωτογραφία: Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  ΠΑΓ!ΑΝΤΩΝΙΟ Υ·«Ο .Τ.»

ί
·Γ~7φ Γ*

έν ν ο ιες  της ρ ύ θμ ιση ς και του 
ελέγχου της παγκοσμιοποίησης, 
άρα να θέσουμε τη σφραγίδα της 
πολιτικής.

Η ευρωπαϊκή φ ιλοδοξία μας 
θα πρέπει να αναπτυχθεί γύρω 
από τέσσερις άξονες:
• το ευρώ και την ευρωπαϊκή οι
κονομική πολιτική,
• την ισχυροποίηση της πολτττ- 
κής Ευρώπης,
• την Ευρώπη των πολιτών,
• την Ευρώπη της διεύρυνσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ειοήλθε
την 1η Ιανουάριου 1999 στην 
εποχή του ευρώ.

Κ α νείς δεν  μ π ο ρεί να αμφι
σβητήσει την επιτυχία του εν ι
αίου νομίσματος. Παρ’ όλα αυ
τά, δεν π ρέπ ει να θεωρήσουμε 
ότι το κεφάλαιο της οικονομικής 
κα ι κ ο ιν ω ν ικ ή ς ο ικοδ όμ ηση ς 
της Ευρώπης έχει κλείσει. Αντί
θετα, το ενιαίο νόμισμα πρέπει 
να οδηγήσει στην ισχυροποίη
ση της Ε .Ε . στον κόσμο.

Επιμένω  ότι το ευρώ θα γίνει 
ακόμη πιο ισχυρό, όταν όλα τα 
μ έλη  της Ε .Ε . ενταχθούν σε αυ
τό.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να εί
ναι στην πρώτη ομάδα, αλλά εί
μαι βέβαιος ότι χάρη στις πολύ 
αξιόλογες προσπάθειες της κυ
βέρνησης και του ελληνικού λα
ού, που ή δη  αποφ έρουν κ α ρ 
πούς, θα μπορέσει να ενταχθεί 
το συντομότερο».

Η Γαλλία υποστήριζε ανέκαθεν  
τη δημιουργ ία  μ ια ς  «οικονομι
κής κυβέρνησης» για τον έλεγ
χο του  ευρώ. Εξακολουθεί να 
είναι αυτή  η θέση  της;

« Ε ίν α ι π επ ο ίθ η σ ή  μας ότι 
ένας οτκονομικός και πολιτικός 
πόλος πρέπει να περιβάλλει την 
Ευρωπαϊκή Κ εντρική Τράπεζα, 
ώστε το ευρώ να μπορέσει να γ ί
νει πραγματικό εργαλείο  ανά
πτυξης.

Ηδη, το Συμβούλιο Euro - 11 
έχ ε ι  αρχίσει να π α ίζει αυτό το 
ρόλο. Οι κατευθύνσεις που δίνει 
συμβάλλουν στην αποκατάστα
ση του κλίματος εμπιστοσύνης 
και στην ανάκαμψ η της ευρω
παϊκής οικονομίας μετά το «κε
νό αέρος», στο οποίο είχαμε πέ
σει αρχές του χρόνου. Αλλωστε, 
κα ι η τελευ τα ία  έκ θ εσ η  του 
ΟΟΣΑ π ροεξοφ λεί τις προοπτι
κές ανάπτυξης της Ε .Ε .

Π ρέπει, ωστόσο, να θέσουμε 
την ανάπτυξη στην υπηρεσία της 
απ α σχόλησης. Μ ε ικ α ν ο π ο ιεί

ιδιαίτερα το γεγονός ότι εδώ και 
δύο χρόνια η ευρωπαϊκή π ο λ ι
τ ικ ή  επ α ν α π ρ ο σα ν α το λίζετα ι 
προς αυτή την κατεύθυνση. Β ε 
βαίω ς, το “Σύμφωνο για  την 
Α πασχόληση”, που υ ιοθετήθη
κ ε στο Συμβούλιο Κορυφής της 
Κολωνίας τον Ιούνιο, δεν αντα- 
ποκρίνεται ούτε στις φιλοδοξίες 
ούτε στις προσδοκίες μας. Ε λ π ί
ζουμε ότι η δυνα μ ική  αυτή θα 
ενισχυθεί από τη γα λλική  Προ
εδρία, το δεύτερο εξάμηνο του 
2000.

Υ πολογίζουμε πολύ στη στή
ρ ιξη  της ε λ λ η ν ικ ή ς  κ υ β έρ ν η 
σης, καθώς και της επιτρόπου κ. 
Ά ννας Δ ια μ α ν το π ο ύ λο υ , που 
έχ ει την ευθύνη της π ολιτικής 
για την απασχόληση».

Α κ ό μ η  ένα ς δ ύ σ κ ολος γύρος  
δ ια π ρ α γ μ α τε ύ σ ε ω ν  ο λ ο κ λ η 
ρώθηκε στον Παγκόσμιο Οργα
ν ισ μό  Ε μπ ο ρ ίου  ανάμεσα  στις  
ΗΠΑ, την Ε.Ε. και τ ις  υπό ανά 
πτυξη  χώ ρες. Η Ευρώ πη αγω 
ν ίζ ε τ α ι γ ια  τη ν  κ α το χ ύ ρ ω σ η  
της  ιδ ια ιτερότητάς της. Τα κα
ταφέρνει;

«Η υπεράσπιση του ευρωπαϊ
κού μοντέλου -  οικονομική ανά
πτυξη σε συνδυασμό με την κοι
ν ω ν ικ ή  α λ λ η λ εγ γ ύ η  -  ε ίν α ι 
προτεραιότητά μας.

Π ρέπει να αντιληφθούμε ότι 
οι Ευρω παίοι μόνο χάρη στην 
ενότητά τους μπορούν να προ
στατεύσουν τα βασικά ουμφέρο- 
ντά τους σε τέτοιου είδους δια
πραγματεύσεις. Οι συζητήσεις 
στον Π α γ κ ό σμ ιο  Ο ργανισμό 
Εμπορίου, δεν πρέπει να το κρύ
ψουμε, ήταν πολύ δύσκολες. Ας 
είμ α στε όμως σα φ είς: αυτές οι 
διαπραγματεύσεις ήταν η καλύ
τερη εγγύηση  για ελ εγ χό μ εν η  
παγκοσμιοποίηση, το καλύτερο 
ανάχωμα στον πειρασμό της μο
νομέρειας, στον οποίο συχνά δεν 
αντιστέκονται ορισμένοι εκ  των 
εταίρων μας.

Ε ιδ ικ ό τερ α , και θ έλ ω  να το 
υπογραμμίσω καθώς βρίσκομαι 
στην Αθήνα, τόπο με ιδιαίτερο 
συμβολισμό, είνα ι απαραίτητο 
να δ ια τη ρ ή σο υ μ ε την π ο λ ιτ ι
σμική ιδιαιτερότητά μας.

Μας ικα νοπ οιεί ιδιαίτερα το 
γεγονός ότι οι “15”, στην εντο
λή  που έδωσαν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, έλαβαν υπόψη τους 
αυτή την απόλυτη ανάγκη, απο- 
δεικνύοντας ότι αυτή τη φορά η 
Ευρω παϊκή Ενωση είνα ι πολύ 
πιο ενωμένη και μαχητική».

Ο πόλεμος, λοιπόν, μό λ ις  α ρ 
χίζει. Και είναι αμφ ίβολο  αν η 
Ευρώπη μπορεί να τον  κερδ ί
σει. Ο ι μ ν ή μ ε ς  τη ς  τρ α γ ικ ή ς  
αδυναμίας που επέδειξε στην  
κρίση του Κ οσσυφ οπεδ ίου  εί
ναι ακόμη  νωπές.

«Η κρίση αυτή α ν έδ ειξε την 
“αναγκαιότητα της Ε υρ ώ π ης”, 
καθώς και την ανεπάρκεια της 
στρατιωτικής αυτονομίας» λ έει ο 
Πιέρ Μοσκοβισί.

«Ένα πρώτο βήμα έγινε με το 
διορισμό του Χαβιέ Σολάνα στη 
θέση  του Ύπατου Εκπροσώπου 
της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πο
λιτική  και Ασφάλεια. Στο εξής, 
η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτι
κ ή  θα έχει ένα πρόσωπο -  έναν 
αριθμό τηλεφώνου, όπως ευχό
ταν επί των ημερών του ο Χένρι 
Κ ίοινγκερ ! θ α  πρόσθετα ότι ο 
Χαβιέ Σολάνα, εξαίρετη προσω
πικότητα, με μ εγά λη  π ολιτική  
και διπλωματική εμπειρία, είναι 
η  καλύτερη επ ιλ ο γ ή  που μπο
ρούσαν να κάνουν οι Ευρωπαί
οι.

Η Ευρωπαϊκή Έ νω ση πρέπ ει 
τώρα να δώσει μ εγά λη  έμφαση 
στην ανασυγκρότηση και τη στα
θερότητα των Β αλκανίω ν, κάτι 
που για την Ελλάδα έχ ει ιδιαί
τερη σημασία.

Από την πλευρά μας, κατά το 
εξάμηνο της προεδρίας μας, θα 
δώσουμε ιδιαίτερη ώθηση στη με
σογειακή διάσταση της Ενωσης.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, τα τε
λευταία δύο χρόνια έγιναν ση
μαντικά βήματα. Η Γα λλία  και 
η Βρετανία , με την υπογραφή 
της Διακήρυξης του Σεν Μαλό, 
το 1998, έπαιξαν πρωταγωνιστι
κό ρόλο στη δημιουργία μιας αυ
τόνομης αμυντικής ταυτότητας. 
Η Γερμ α νία  α κ ο λ ο ύ θ η σ ε, και 
στη συνέχεια η θέση αυτή υιοθε
τήθηκε από τους “15” στο Συμ
βούλιο Κορυφής της Κολωνίας, 
τον περασμένο Ιούνιο».

Σ κ ιές  στο γ α λ λ ο γ ερ μ α ν ικ ό  
άξονα; Ο Πιέρ Μ οσκοβισί δεν το 
δέχεται. «Στη ζωή κάθε ζευγαρι
ού», απαντά, «υπάρχουν πάνω 
και κάτω. Αυτό δεν αναιρεί την 
ουσία της σχέσης τους».

Μια πολύ κ ο π ια σ τικ ή  μέρα 
έχει τελειώσει. Το γαλλογερμα- 
νικό δίδυμο απ οτελεί μοντέλο 
επίλυσης διαφορών. Και ο Γά λ
λο ς αναπ ληρω τής υπουργός 
Εξωτερικών έκανε σε δύο μέρες 
τη διαδρομή Αθήνα-Αγκυρα.

Ινω  Α φεντουλη
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Οικονομική Πολιυική τ ο υ  Ν ικ ο υ  Ν ικ ο λ ά ο υ

Ο κ. Γ. Δρυς δηλώνει ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη άνεση για κοινωνική πολιτική το 2000

Θα υπάρχουν, δηλαδή, πρώτο τρίμηνο του νέου έτους συν
θήκες ευφορίας για τπν οικονομία, που θα συνδέονται φυσικά 

περισσότερο με τη σιγουριά της προοπτικής για την ένταξη και 

πολύ λιγότερο με τη σταδιακή υλοποίηση του πακέτου Σημίτη. 
Άλλωστε, επισήμως ο φάκελος της ελληνικής υποψηφιότητας 

θα υποβληθεί στην Κομισιόν στις Βρυξέλλες το αργότερο μέχρι 
η ς  10 Μαρηου, οπότε θα είναι διαθέσιμα και όλα τα στοιχεία για 

τον πληθωρισμό του Φεβρουάριου (κατά πόσα πιθανότητα θα 
διαπιστωθεί η επίτευξη των κριτηρίων του πληθωρισμού το δω

δεκάμηνο Μαρηου 1999 - Φεβρουάριου 2000 σε σύγκριση με το 

ανηστοιχο δωδεκάμηνο για τους τρεις καλύτερους).

Συνθήκες 
ευφορίας υιις 
αρχές ίου 2000
Θα υπάρχουν στην οικονομία συνθήκες πιστωτικής άνεσης, 
οι οποίες θα προκαλέσουν εκ των πραγμάτων αύξηση 
της κατανάλωσης αλλά και της παραγωγής

Η προεκλογική περίοδος έχει ήδη αρχίσει και η οικονομία τη βιώνει, 

ευτυχώς, περισσότερο ως κλίμα και λιγότερο ως παροχές. Ο  προϋ

πολογισμός του 1999 κλείνει με πλεόνασμα 500 δισ. δρχ. ή 1,25%του 

ΑΕΠ, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη δημοσιονομική ιστορία της χώρας 

και ακριβώς το ποσό αυτό, όπως δηλώνει ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. 

Δρυς στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», δίνει την άνεση στην κυβέρνηση να 

ασκήσει κοινωνική πολιτική, χωρίς ούτε την πολιτική σύγκλιση να υπονο

μεύσει ούτε τη νομισματική σταθερότητα να πλήξει. «Με δανεικά δεν ασκεί

ται οικονομική πολτπκή» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Γ. Δρυς.

παρεμβατικά της επιτόκια, πέραν των δύο ποσοστιαίων μονάδων, δεδομέ
νου ότι θέλει να διασφαλίσει πρωταρχικά την εκπλήρωση του κριτηρίου του 
πληθωρισμού για την ένταξη. Έτσι, εκ των πραγμάτων η ταχεία αποκλιμά- 
κωση των επιτοκίων, προκειμένου από το σημερινό 10% να φθάσουμε στο 
3 %  την 1-1-2001, θα συμβεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2000, και μάλιστα το 
τελευταίο τρίμηνο. Έστω ότι η πρώτη δόση των δύο ποσοστιαίων μονάδων 
θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομία, καθώς οι εμπορικές τρά
πεζες θα προχωρήσουν σε μεγαλύτερες μειώσεις των επ ιτοκίων με τα οποία 
δανείζουν τους επιχειρηματίες, τους καταναλωτές και την απόκτηση στέ
γης. Οα υπάρχουν λοιπόν στην οικονομία συνθήκες πιστωτικής άνεσης, οι 
οποίες θα προκαλέσουν έκτων πραγμάτων αύξηση της κατανάλωσης αλλά 
και της παραγωγής.

Δεύτερον, το χρηματιστήριο πρέπει να είναι ανοδικό τους επόμενους μή

νες διότι οι επενδυτές θα προεξοφλούν τα θετικά αποτελέσματα της εντά- 

ξεως και οι ξένοι θεσμικοί θα προσέρχονται, σε διευρυνόμενη κλίμακα, σε 

μια αγορά που είναι Βέβαιο ότι θα αναβαθμισθεί σε ώριμη τους πρώτους μή
νες του 2000 ή το αργότερο ευθύς μετά τις εκλογές.

Τρίτον, τα εισοδήματα των περίπου 2.500.000 μισθωτών του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα θα είναι αυξημένα το 2000 σε σχέση με το 1999 κατά 2,4% 
σε πραγματικές τιμές, γεγονός που θα τροφοδοτήσει αντίστοιχη άνοδο της 
κατανάλωσης, ενώ οι αυξήσεις σε περίπου 1.000.000 συνταξιούχους και δι

καιούχους συντάξεως ΟΓΑ  θα είναι της τάξεως του 5%. Η κυβέρνηση υπο
στηρίζει -  και είναι γεγονός -  ότι η αύξηση του αφορολογήτου ορίου και των 

εκπτώσεων για τα παιδιά θα προσθέσει επιπλέοναύξηση μιας ποσοστιαίας 
μονάδας στο διαθέσιμο εισόδημα, που ειδικά για τους μισθω
τούς και συνταξιούχους θα είναι αισθητή από 1-1-2000 μετη μεί
ωση της παρακράτησης.

Ο  υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Δρυς δηλώνει στον «Οικο
νομικό Ταχυδρόμο» όη, εκτός αυτών, μέχρι 15 Ιανουάριου 800.000 
μισθωτοί και συνταξιούχοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα 
έχουν εισπράξει επιστροφές φόρου από 10.000 έως 50.000, λό
γω της μείωσης της παρακράτησης και για το έτος 1999.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η κυβέρνηση συγκρατηθεί στο ήδη ανακοινωθέν 

πακέτο Σημίτη των 470 δισ. δρχ., που καλύπτει η ς γνωστές φορολογικές ελα
φρύνσεις και η ς εισοδηματικές Βελτιώσεις, η οικονομία θα το απορροφή
σει χωρίς κραδασμούς και παρενέργειες, στο πρώτο τρίμηνο του 2000, αλ
λά και στους επόμενους μήνες, οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις. Οα συγκρατηθεί; Ίσω ς όχι, αφού φαίνεται ότι κάποιοι 
διορισμοί ή μάλλον μονιμοποιήσεις εκτάκτων θα γίνουν με τη συναίνεση και 
της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να έχουν εκτεταμένες δημοσιονομικές 

παρενέργειες. Έτσι, εάν θέλουμε να διαγράψουμε το πλαίσιο της οικονο
μικής πολιτικής κατά το κρίσιμο πρώτο τρίμηνο, όπου η προεκλογική αντι- 
παλότηςτων κομμάτων θα κορυφωθεί, θα επισημάνουμεης εξής εξελίξεις 
που θα συνθέσουν το σκηνικό:

Πρώτον, η αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων θα έχει σοβαρές επιπτώ
σεις σης συναλλαγές και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα. Η Τράπε
ζα της Ελλάδος, Βέβαια, μέχρι τον Μάρηο δεν αναμένεται να έχει μειώσει τα

Οα πρόκειται για σημανηκή πράξη οικονομικής πολιτικής, διόη και τη μά

χη κατά του πληθωρισμού θα καταστήσει αποτελεσμαηκότερη και την απο- 

κλιμάκωση των επιτοκίων θα διευκολύνει και το ισχυρότερο εθνικό μας νό

μισμα θα παραμείνει πόλος έλξης ξένων κεφαλαίων, τα οποία, επενδυόμε

να σε ομόλογα, μετοχές, όπως και στην αγορά χρήματος, θα εξασφαλίζουν 

την ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών. Βέβαια, η αναημηση θα γίνει πρά

ξη την 1-1-2001, οπότε η δραχμή θα ενταχθεί στο ευρώ, ενώ μέχρι τότε η τρέ

χουσα ισοτιμία της, που είναι σήμερα 329, θα διακυμαίνεται ανάλογα μετην 

προσφορά και τη ζήτηση, δηλαδή ανάλογα με η ς  εισροές ή εκροές ξένων 

κεφαλαίων που τοποθετούνται στη δραχμή. Είναι προφανές, όμως, όη όταν 

οι αγορές γνωρίζουν πως η δραχμή θα εισέλθει στο ευρώ όχι μετην κεντρι

κή ισοτιμία των 353,1 δρχ. αλλά με 343 δρχ., αυτό θα παρακινήσει τους επεν

δυτές να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά ομόλογα, διότι ό,τι θα χάνουν 
απάτην αποκλιμάκωση των επιτοκίων μέσα στο 2000 θα το αναπληρώνουν 
από την αναημηση της δραχμής. □
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Οι εκϋογές και 
ο εγκϋωρισμύς 
Καραμανϋπ
Ο κ. Καραμανλής δεν θα είχε καμία δυσκολία να επιβάλει 
μία απόφαση που θα οδηγούσε σε διάλυση της Βουλής, αν 
οι εκλογικές προοπτικές του εμφανίζονταν πιο αισιόδοξες

Τ ι σχέση μπορεί να έχουν οι δυσμενείς για τη Ν.Δ. δημοσκοπήσεις 
με την πρόθεσή της να προκαλέσει εκλογές τον Μάρτιο; Θεωρητι- 
κώς, όσο χειρότερες είναι οι δημοσκοπήσειςτόσο δυσκολότερα θα 

αποφασίσει ο κ. Κ. Καραμανλής να προσφύγει στις κάλπες. Κανείς δεν 

προκαλεί εκλογές τις οποίες δεν έχει τη δυνατότητα να κερδίσει.

Αυτή, όμως, είναι η μία πτυχή του θέματος. Διότι υπάρχει και η άλλη. 
Οι κακές δημοσκοπήσεις φέρνουν και την αμφισβήτηση του κ. Καρα
μανλή στο εσωτερικό της Ν.Δ. Αμφισβήτηση η οποία δεν εκδηλώνεται 
ακόμη δημόσια, άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο σε (ουσια-

εκλογικές προοπτικές του εμφανίζονταν πιο αισιόδοξες. Οσο, όμως, κά
τι τέτοιο δεν ισχύει και όσο παρατείνεται αυτή η πραγματική ή φαινομε
νική αμφιταλάντευση, θα ενισχύονται οι απόψεις εκείνων στη Ν.Δ. που 
ήδη αρχίζουν να υποστηρίζουν ότι αυτό που πάει να κάνει ο κ. Καρα
μανλής είναι «καθαρή αυτοκτονία». Και αυτό, χωρίς να του αναγνωρίζουν 
το ελαφρυντικό του αντικειμενικού περιορισμού του σε πολιτικό μονό
δρομο. Η «μητσοτακική πλευρό», για παράδειγμα, δεν θα αφήσει τον κ. 
Καραμανλή να απεγκλωβιστεί από το αδιέξοδο χωρίς υψηλό προσωπι
κό και πολιτικό κόστος.

Δεν  είναι, όμως, μόνο η «μητσοτακική πλευρά». Στενοί συνεργάτες και 
υποστηρικτέςτου κ. Καραμανλή, όπως ο κ. Μιχ. Λιάπης, έχουν ήδη δια
τυπώσει δημοσίως την άποψη ότι για τη Ν.Δ. δεν υπάρχει άλλος δρόμος 
από τις εκλογές. Το κόστος της αποφυγής τους μοιάζει υψηλότερο από 
το κόστος της ήττας. Διότι όλοι αυτοί συνεκτιμούν στην άποψή τους όχι 
μόνο το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και τις προοπτικές της «επόμε
νης μέρας». Επ ’ αυτού διατυπώνονται δύο σενάρια:

Αν η Ν.Δ. πάει σε εκλογές, υποστηρίζουν, η αρχηγία του Κ. Καραμαν
λή δεν τίθεται σε κίνδυνο, ακόμη και σε περίπτωση ήττας. Ο αρχηγός της 
Ν.Δ. θα έχει κάνει μια «αυτονόητη επιλογή», στην οποία συμφωνεί ήδη ο 
ισχυρότερος πόλος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, και ως εκ τού
του πολύ δύσκολα θα επικριθεί έκτων υστέρων για την επιλογή του αυ

τή. Μπορεί να επικριθεί επειδή έχασε τις εκλογές, αλλά όχι επειδή τις 
προκάλεσε.

Αν η Ν.Δ. αποφύγει τις εκλογές, εξηγούν, θα συμβούν δύο πράγματα: 

Αφ ’ ενός δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γλιτώσει από τις 
εκλογές, διότι ο κ. Κ. Σημίτης θα βρει κάποια αφαορμή να στεί
λει τη χώρα στις κάλπες απάτη στιγμή που το γενικό πολιτικό 
κλίμα τον ευνοεί. Αφ’ ετέρου, η υπερψήφιση Στεφανόπουλου 
(διότι μόνο έτσι μπορεί να απεγκλωβιστεί η Ν.Δ. από τον εκλο
γικό μονόδρομο) θα εκληφθεί ως πρόωρη ομολογία ήττας, 
παρά ως επίδειξη εθνικής ευθύνης. «Αν είναι να χάσουμε άνευ 
σγώνος, καλύτερα να χάσουμε αφού το παλέψουμε πρώτα...» 

υποστήριζε κορυφαίο στέλεχος της Ν.Δ. με ισχυρή δόση πο
λιτικής λογικής.

στικώς) προεκλογική περίοδο. Αμφισβήτηση, όμως, η οποία δυσκολεύ
ει τους χειρισμούς του αρχηγού της Ν.Δ. και, κυρίως, δεν του επιτρέπει 

(αν το επιθυμούσε ποτέ...) να απεγκλωβιστεί από τον εκλογικό μονό
δρομο.

Μ ε άλλα λόγια, βρισκόμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο: Ό σο  χει

ρότερες είναι οι δημοσκοπήσειςτόσο περισσότερο έχει συμφέρον η Ν.Δ. 
να αποφύγει τις εκλογές, αλλά και τόσο βαθύτερα εγκλωβίζεται ο κ. Κα

ραμανλής στην ανάγκη να προκαλέσει εκλογές. Κατά κάποιον τρόπο, το 
ζήτημα των εκλογών έχει μετατραπεί σε εσωκομματικό πρόβλημα της 
Ν.Δ. Μπορεί να παραμένει ακόμη σε υφέρπουσα κατάσταση, διότι ο κ. 

Καραμανλής απώθησε την τελική απόφασή του για τον Ιανουάριο, αλλά, 
όταν υπάρξει η απόφαση, θα εκδηλωθεί και το πρόβλημα.

Είναι προφανές ότι ο κ. Καραμανλής δεν θα είχε καμία δυσκολία να 
επιβάλει μία απόφαση που θα οδηγούσε σε διάλυση της Βουλής, αν οι

Το πραγματικό, όμως, ζήτημα βρίσκεται αλλού. Ότι ολό

κληρη η Ν.Δ., από τον αρχηγό της έως τα τελευταία στελέχη 

της, ήδη συμηεριφέρεται και αποφασίζει με μετεκλογικές λο

γικές και κριτήρια. Λες κι οι εκλογές είναι μια απλή τυπική δια

δικασία με προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Σε αυτή τη στάση 

αποδίδουν ορισμένοι και τη δυστοκία που επιδεικνύει η Ν.Δ. 
ηροκειμένου να ξανασυσπειρώσει τον κεντροδεξιό χώρο. Αυ

τή τη στιγμή, και όπως έχουν τα πράγματα, ούτε καν η εκλο-

__ γική επιστράτευση του κ. Δ. Αβραμόπουλου ή του κ. Γ. Σου-
φλιά (για τους οποίους εκφράζει θετική γνώμη και ο κ. Καρα

μανλής...) δεν είναι εξασφαλισμένη.

Δεν είναι λίγοι, λοιπόν, αυτοί που αποδίδουν τη δυστοκία όχι στη γενι

κή χαλαρότητα με την οποία πολιτεύεται η ηγετική ομάδα της Ν.Δ., αλλά 
στη σαφή πρόθεση της ίδιας ηγετικής ομάδας να διασφαλίσει τις καλύ
τερες δυνατές μετεκλογικές συνθήκες για τη διατήρησή της στην κομ
ματική εξουσία. Μ ε τον κ. Αβραμόπουλο ή τον κ. Σουφλιά στην κοινο

βουλευτική ομάδα της Ν.Δ. θα ήταν περισσότερο προβληματική η αναί
μακτη απόδοση ευθυνών.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο. Ήδη, από την εποχή της διαγραφής των 

κ.κ. Γ. Σουφλιά, Στ. Μάνου και Β. Κοντογιαννόπουλου, είχε διατυπωθεί η 
εκτίμηση ότι η Ν.Δ. μετατρέπεται σε «καραμανλικό κόμμα» το οποίο πο
λύ δύσκολα θα κερδίζει εκλογές, αλλά ακόμη δυσκολότερα θα αλλάζει 
αρχηγό. Απομένει να δούμε αν οι εξελίξεις θα επιβεβαιώσουν μέχρι τέ
λους αυτή την εκτίμηση. □
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ΕΛΣΙΝΚΙ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΤΟ ΜΙΛΑΟΝ 
ΕΥΡΠΠΗΙ, ΕΛΛΑΔΟΖ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποψηφιότητα της Τουρκίας, η θεσμική 
μεταρρύθμιση εν όψει της νέας διεύρυνσης και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας 
είναι τα καθοριστικά θέματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι

Ε ιδικού Συνεργάτη ________ __________________

Τ ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (διάσκεψη κορυ
φής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσε
ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  Ε .Ε .) που 

πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή και το Σάβ
βατο στο Ελσίνκι (Φινλανδία) έχει προσλάβει 
ιστορική σημασία. Η σημασία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου δεν οφείλεται μόνο στο θέμα της 
«Τουρκικής υποψηφιότητας» -  στο αν δηλαδή η 
Τουρκία θα αναγνωρισθεί ή όχι ως υποψήφια 
(candidate) χώρα και αν η Ελλάδα θα συμφω
νήσει σε αυτό. Η σημασία του Συμβουλίου συν
δέεται με την ημερήσια διάταξή του, η οποία πε
ριλαμβάνει τρία καθοριστικά θέματα για το μέλ
λον της Ευρωπαϊκής Ενωσης και για την Ευρώ
πη, γενικότερα. Τα θέματα αυτά είναι:

(α) η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
η υποψηφιότητα της Τουρκίας,

(β) η  θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης εν όψει της νέας διεύρυνσης,

(γ) η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας στο 
πλαίσιο της Ε.Ε.

Στο θέμα της διεύρυνσης, το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο πρέπει, μεταξύ των άλλων, να αποφασί
σει αν οι έξι υποψήφιες χώρες του «δεύτερου λε
γάμενου κύματος» (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλο
βακία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα) θα αρχίσουν 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις το νέο έτος. Η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, πρόταση που φαίνεται να 
τυγχάνει ευρύτερης υποστήριξης από τις χώρες- 
μέλη.

Επομένως, αν κάποια χώρα (π.χ. Γαλλία) δεν 
προβάλει έντονη αντίδραση, τότε το πιθανότερο 
είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασί
σει για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και 
με τις έξι χώρες. Ετσι, η  Ευρωπαϊκή Ενωση, από 
το νέο έτος, θα διαπραγματεύεται την είσοδο στους 
κόλπους της δώδεκα (12) χωρών, γεγονός που 
δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Πρόκειται ανα
πόφευκτα για μακροχρόνια διαδικασία.
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καθορίσει ακό
μη μία ημερομηνία-στόχο για την ένταξη των 
πρώτων χωρών στην Ε.Ε. Η ημερομηνία αυτή, 
κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι το έτος 2002. Εως 
τότε, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένταξη 
χώρας (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετά το 2002 
θα υπάρξει, τουλάχιστον αμέσως).

Το θέμα αναγνώρισης της Τουρκίας ως «υπο
ψήφιας χώρας» είναι κρίσιμο για την Ελλάδα 
και το ακανθώδες πρόβλημα για την Ε.Ε. Το θέ
μα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Συμ
βουλίου από το 1997, από το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο του Λουξεμβούργου. Τι σημαίνει όμως 
η έννοια της «υποψηφιότητας»:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η  υπο
ψηφιότητα συνεπάγεται:

(1) ενισχυμένο πολιτικό διάλογο με την Τουρ
κία,

(2) συντονισμό όλων των χρηματοδοτικών μέ
σων για την ενίσχυση της Τουρκίας,

(3) δυνατότητα συμμετοχής της Τουρκίας στα 
προγράμματα και δράσεις της Ε.Ε.,

(4) θέσπιση  «εταιρικού καθεστώτος» 
(Accession Partnership) με την Τουρκία

(5) καθιέρωση μηχανισμού ελέγχου παρό
μοιου με αυτόν που λειτουργεί για τις άλλες υπο
ψήφιες χώρες,

(6) έναρξη της διαδικασίας αναλυτικού ελέγ
χου της τουρκικής νομοθεσίας σε σχέση με το 
«ενωοιακό κεκτημένο» (acquis).

Στη βάση των προτάσεων αυτών, η Τουρκία ει
σέρχεται στην «ενταξιακή διαδικασία» χωρίς αυ
τό να σημαίνει ότι πρόκειται σύντομα να αρχί
σει (αν αρχίσει ποτέ) ενταξιακές διαπραγμα
τεύσεις. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι η  Τουρ
κία δεν πληροί ούτε τις αρχές της Συνθήκης του 
Αμστερνταμ για ένταξη (δημοκρατία, κράτος δι
καίου, σεβασμός ατομικών δικαιωμάτων) ούτε 
τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης» (δημοκρατία, οι
κονομία της αγοράς, ικανότητα εφαρμογής του 
κεκτημένου) για ένταξη στην Ε.Ε.

Η θέση των χωρών-μελών της Ε.Ε. (εκτός Ε λ 

λάδος) και των ΗΠΑ έγκειται στο ότι η ανα
γνώριση της «υποψηφιότητας» μαζί με τα στοι
χεία που τη συνοδεύουν (εταιρικό καθεστώς, 
κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει σε βαθμιαία εκπλή
ρωση των προϋποθέσεων και αρχών από πλευ- | 
ράς Τουρκίας. Επομένως, μπορεί να δοθεί η υπο
ψηφιότητα. Όσον αφορά την Ελλάδα, και ιδιαί
τερα την κυβέρνηση Σημίτη, το θέμα είναι πε
ριπλοκότερο. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν 
θέλει να υπάρξει αντίθεση με τους εταίρους της 
στην Ε.Ε., αλλά δεν μπορεί και να συγκατατε
θεί σε εικονική υποψηφιότητα της Τουρκίας. 
Επιμένει σε ουσιαστική υποψηφιότητα μέσω της 
οποίας η Τουρκία θα αναλάβει δεσμευτικές υπο
χρεώσεις για την εκπλήρωση των όρων και αρ
χών της Ε.Ε.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να ανα- 
λάβει τις δικές της πρόσθετες δεσμεύσεις, προ- 
κειμένου η Ελλάδα να συγκατατεθεϊ στην «υπο
ψηφιότητα». Και οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμ
βάνουν: (α) διασφάλιση της ομαλής συνέχισης 
των διαπραγματεύσεων και της ένταξης της Κύ
πρου στην Ε.Ε. ανεξάρτητα από την επίλυση ή 
μη του πολιτικού προβλήματος, και (β) ανα
γνώριση, ως προϋπόθεση για την υποψηφιότη
τα, της αρχής της παραπομπής των διαφορών στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προς επίλυση.

θεσμ ική  μεταρρύθμιση
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να απο

φασίσει για τη σύγκληση νέας Διακυβερνητι
κής Διάσκεψης (Δ .Δ .) για τη θεσμική μεταρ
ρύθμιση και την αναθεώρηση των συνθηκών. 
Πρόκειται για διαδικασία στην οποία θα κρι- 
θούν το μέγεθος και η  σύνθεση της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής (αν, δηλαδή, όλες οι χώρες-μέ- ί
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λη 8α δύνανται να τοποθετούν μέλος otnv Επι
τροπή), ο αριθμός των ψήφων που κάθε χώρα- 
μ έλος έχ ει oto Συμβούλιο ιης Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, ο θεσμός ιου veto, κ ιλ.

Η Ευρωπαϊκή Επιιροπή, to Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και χώρες-μέλη έχουν παρουσιάσει 
προτάσεις για to εύρος της αναθεώρησης. Η Επι
τροπή, π.χ., προτείνει ιδιαίτερα ριζοσπαστικές 
μεταρρυδμίσεις στην οργάνωση των Συνθηκών 
και της Ε.Ε.

Μετά δεκαετίες δισταγμού και αδράνειας, η 
Ευρωπαϊκή Ενωση φαίνεται ότι θα αποφασίσει 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι την πλέ
ον Θαρραλέα πράξη προς την ενοποιητική προ
οπτική: τη σύσταση «αυτόνομης στρατιωτικής ικα
νότητας» για την Ε.Ε.

Η επιτάχυνση της αμυντι
κής ενοποίησης -  που προω
θείται κυρίως από Γα λλία  
και Βρετανία -  έχει προκα- 
λ έσ ε ι α ς  αντιδράσεις των 
ΗΠΑ. Οι τελευταίες θεωρούν 
ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊ
κής άμυνας θα υπονομεύσει 
το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, τη φορά 
αυτή, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται αποφασι
σμένοι να συνεχίσουν την προσπάθεια. Στην 
προσπάθεια όμως αυτή κρίνονται ζωτικά ελ
ληνικά συμφέροντα. Η συγχώνευση, π.χ., της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης (Δ ΕΕ) στην Ε.Ε., 
που θα προκόψει ως αποτέλεσμα της προώθη
σης της αμυντικής ενοποίησης, εγείρει σημα
ντικά θέματα που αναφέρονται στη ρήτρα αμοι
βαίας συνδρομής, στο ρόλο της Τουρκίας στο 
νέο σύστημα, κτλ.

Η Ευρώπη σε

Α ν βρεθείτε στο Ελσίνκι αυτές τις μέρες 
και δεν πτοείσθε από το κρύο (η θερμο
κρασία προβλέπεται να κυμανθεί από 0 

έως 4 βαθμούς Κελοίου) μπορείτε να επισκε- 
φθείτε την γκαλερί Μπρόντα και να θαυμάσε
τε τα έργα του Μπρούνο Μάξιμους, τα οποία ο 
καλλιτέχνης εντάσσει στη σχολή του «υπνορε- 
αλισμού» καθώς το στυλ του συνδυάζει τον υπερ
ρεαλισμό με το ναΐφ. Αν μετά την εμπειρία αυ
τή επιθυμείτε και μία αντίστοιχη γαστριμαργι- 
κή, τότε κατευθυνθείτε στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης που σας προτείνει, ειδικώς την περίο
δο αυτή, τα «γεύματα της χιλιετίας», συνθέσεις 
κ α λ λιτεχνώ ν για το m illen iu m . Ε π ί παρα
δείγματα ο χορογράφος Ακου Αζολίνα προ
τείνει το «υγιεινό στομάχι», το οποίο περιλαμ
βάνει πόρπζ με άρωμα ουίσκι.

Αυτές, βεβαίως, τις μικρές χαρές ενός απλού 
ταξιδιώτη δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν τα 
μέλη των επίσημων αποστολών και οι δυστυχείς 
εκπρόσωποι του Τύπου, που θα βρεθούν το επό
μενο διήμερο στη φινλανδική πρωτεύουσα για 
το Συμβούλιο Κορυφής. Διότι οι μεν θα έχουν 
επιδοθεί σε «χαρτοπόλεμο» σβήνοντας και γρά
φοντας διατυπώσεις για τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, οι δε στον «πόλεμο των διαδρόμων» 
προκειμένου να αποσπάσουν πολύτιμες πλη
ροφορίες.

Πώς φθάοαμε έως εδώ; Από τη μετασεισμική 
ευφορία και την άνοιξη στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, μέχρι την απειλή βέτο, η απόσταση εί
ναι οπωσδήποτε μεγάλη. Και αν κάτι δεν πάει 
καλά στο Ελσίνκι, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 
θα επανέλθουν στη γνώριμη κατάσταση της μη 
ύφεσης.

Η αιτία αυτής της μεταστροφής δεν θα ήταν 
ακριβές να αναζητηθεί μόνο στην πιθανότητα 
των πρόωρων εκλογών. Βεβαίως, αυτό το ενδε
χόμενο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις κυβερ
νητικές αποφάσεις και είναι ίσως η «έγνοια» του 
εσωτερικού μετώπου που οδήγησε τον κ. Σημίτη, 

ήδη, από την προηγούμενη 
εβδομάδα, να ζητήσει «καθα
ρές λύσεις» από τους εταίρους 
του. Επειδή όμως η Ευρωπαϊ
κή Ενωση δεν είναι ΠΑΣΟΚ, 
ενδεχομένως η τακτική αυτή 
να μην αποδώσει.

Σύμφωνα με τους κανόνες 
της κοινοτικής ορθοδοξίας, ο 
πρωθυπουργός έχει δίκιο. 

Μια χώρα που ζητεί την ένταξή της στην Ευρω
παϊκή Ενωση οφείλει να αποδείξει ότι αοπάζε- 
ται τις αρχές επί των οποίων αυτή οικοδομήθη- 
κε. Αυτές όμως είναι οι Βασικές αρχές του ευρω
παϊκού φιλελευθερισμού, στον αντίποδα του οποί
ου οτκοδομήθηκε το νεώτερο τουρκικό κράτος.

Είναι, λοιπόν, contradictio in term inis μια 
«ευρωπαϊκή Τουρκία»;

Το ερώτημα αυτό, δυστυχώς, δεν θα απαντη
θεί στο Ελσίνκι. Εκεί θα συγκρουσθούν δύο λο-

Οιϋπμμαιη
γικές: αυτή της πλειοψηφίας, που επιθυμεί μία 
«χαλαρή υποψηφιότητα» χωρίς πολλές υπο
χρεώσεις εκατέρωθεν, και αυτή της μειοψηφίας, 
με την Ελλάδα κατ τη Σουηδία, ως κυρτότερους 
εκπροσώπους, να υποστηρίζουν ότι οι κανόνες 
για τη διεύρυνση, τους οποίους έχει θέσει η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ισχύουν για όλους.

Η περίπτωση της Τουρκίας απεικονίζει τα γε
νικότερα διλήμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε σχέση με τη διεύρυνση.

Πολύ δειλά, τις αρχές του φθινοπώρου, η φιν
λανδική προεδρία είχε επιχειρήσει να ανοίξει 
τη συζήτηση για τα «όρια της Ευρώπης», αλλά 
καμία από τις μεγάλες χώρες δεν φάνηκε δια
τεθειμένη να ακολουθήσει. Οι μεγάλες εκκρε
μότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι σχέ
σεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Μπροστά σ’ 
αυτές, η τουρκική εκκρεμότητα έχει πολύ μ ι
κρότερη σημασία Km ίσως έτσι εξηγείται η σπου
δή πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
την κλείσουν, ακόμη και με ημιτελή τρόπο.

Πάντως, το επίκεντρο των συζητήσεων του Ε λ 
σίνκι δεν θα είναι η διεύρυνση, αλλά η ευρω
παϊκή άμυνα. Η Γαλλία και η Γερμανία απο
φάσισαν κατά την τελευταία συνάντηση κορυ
φής στο Παρίσι (30 Νοεμβρίου) να προτείνουν 
στους εταίρους τους την ανάπτυξη των μέσων που 
θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δρα 
αυτόνομα για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι, ύστερα από ένα 
διάστημα αδράνειας, ο γαλλογερμανικός άξο
νας είναι πάλι ενεργός. Έμμεσα δείχνει, επίσης, 
ότι οι δύο ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης επι
θυμούν να έχουν λόγο ίδιας τουλάχιστον βαρύ
τητας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το χειρισμό προ
βλημάτων που επηρεάζουν περισσότερο την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση από την Ουάοιγκτον όπως, για 
παράδειγμα, η κρίση στο Κόοοοβο.

Ο Ζακ Σιράκ πολύ χαρακτηριστικά δήλωσε 
ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τεθεί επι
κεφαλής της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης 
(KFOR) η ευρωπαϊκή ταξιαρχία (Eurocorps), 
στην οποία η γαλλογερμανική είναι η ισχυρό
τερη συνιστώσα (μετέχουν ακόμη η Ισπανία και 
η Ιταλία).

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν αδιάφορη τη 
Βρετανία, παρά την παραδοσιακή ειδική σχέση 
της με τις ΗΠΑ. Απόδειξη, η συμφωνία της βρε
τανικής με τη γαλλική κυβέρνηση για τη δη
μιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας 
επεμβάοεως. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση 
Μπλερ δεν επιθυμεί να μείνει εκτός διεργασιών 
για την ευρωπαϊκή άμυνα, ομνύοντας πάντως 
και στους ευρωατλαντικούς δεσμούς. «Οι ΗΠΑ 
επιθυμούν μία ισχυρή ευρωπαϊκή συνιστώσα» 
δήλωσε, ο υπουργός Αμυνας, Τζεφ Χουν, επι
χειρώντας ενδεχομένως να μετριάσει τις αμερι
κανικές αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Βρε
τανίας στα γαλλογερμανική σχέδια.

Ινο  Α φεντουλη

9 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Υ 1999 Οικονομικός 27


